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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Проєктна діяльність в освітньому середовищі 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова  Форма навчання:  денна / заочна 

Освітній ступінь: бакалавр / молодший бакалавр     

Галузь знань:   усіх галузей знань      

Спеціальність:   усіх спеціальностей        

Рік навчання:   2   Семестр:    3-8   

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4  (120 год.: 22- лекції;  22- 

семінарські;  72 - самостійна робота) 

Кількість кредитів (годин) заочна форма:  4  (120 год.: 6- лекції;  6- 

семінарські;  108- самостійна робота) 

Мова викладання:  українська  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Рубан  Ася Костянтинівна           

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи 

Робочій e-mail: ruban_ak@ukr.net  
Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Проєктна діяльність в освітному середовищі» є вибірковим  

компонентом підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з усіх 

спеціальностей та спрямована на формування і розвиток загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до навчального 

навантаження підготовки бакалавра з усіх спеціальностей.  

Необхідність вивчення  дисципліни обґрунтовується тим, що головною  

умовою,  за якої  буде  спостерігатися  зростання  інтересу студентів 

гуманітарних спеціальностей щодо проєктної діяльності в освітньому 

середовищі, є формування відповідних компетенцій зі створення власного 



проєкту та його просування,   здатність  застосовувати  новітні  підходи  до  

технології  проєктної діяльності. 

Метою навчальної дисципліни є надання студентам базових знань, вмінь та 

навичок про своєрідність створення проєктів в галузі освіти. 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Дисципліна «Проєктна діяльність в освітньому середовищі» пов’язана з 

навчальними дисциплінами «Соціально-педагогічне проєктування», 

«Педагогічний менеджмент»,  «Основи наукових досліджень», «Інформаційно-

комунікаційні технології», враховуючи, що дані дисципліни передбачають 

вивчення спеціальних та галузевих соціольно-педагогічних теорій. 

Завданням дисципліни: ознайомити майбутніх фахівців з особливостями 

застосування проєктного підходу в освітньому середовищі, сформувати навички 

узагальнювати кращий досвід проєктування і застосовувати його у власній 

діяльності; сформувати у студентів уявлення щодо застосування сучасного 

інструментарію управління проєктами; озброїти навичками здійснювати 

моніторинг і оцінювання стану проєкту, що реалізується; сформувати вміння 

розробляти діагностичний інструментарій для визначення соціальних проблем та 

розробляти соціальні проєкти різного типу.  

Семестрова атестація з дисципліни передбачає усний залік з відповідями на 

питання лекційних та семінарських занять. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-

професійних програм усіх спеціальностей. 

1. Знання про:  

 поняття проєкту та його  закономірності життєвого циклу, методологію, 

базові  поняття та визначення з управління проєктами; 

 структуру проєкту (підцілі, основні етапи роботи, що має бути виконана) 

провести його обґрунтування; 

 класифікацію проєктів та ієрархій цілей проєктів; 

 склад учасників проєкту та їх роль; 

 закони комунікації та методи  аналізу міжособистісних відносин; 

 визначити необхідні обсяги і джерела фінансування; 

 підібрати виконавців, зокрема, через процедури конкурсів; 

 підготувати й укласти контракти; 

 визначити терміни виконання проєкту, скласти графік його реалізації, 

розрахувати необхідні ресурси; 

 принципи управління розробкою проєктів; 



 принципи побудови, типи та послідовність розробки  організаційної 

структури  управління проєктами; 

 принципи планування, контроль та регулювання проєкту; 

 принципи побудови автоматизованої інформаційної системи управління 

проєктом. 

2.Уміння: 

 застосовувати методи та засоби управління проєктами в повсякденної 

діяльності, визначати концепцію проєкту та його стратегічні та тактичні задачі, 

будувати організаційну структуру управління проєктами та проектувати офіс 

проєкту з застосуванням сучасних методів та засобів організаційного 

моделювання проєктів; 

 здійснювати планування робіт за проєктом та проводити експертизу 

проєкту, застосовувати аналіз міжособистісних відносин та закони комунікації 

для керування командою проєкту; 

 впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління проєктом. 

  3. Комунікація: 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

 використання державної мови у професійній діяльності;  

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

4. Автономність та відповідальність: 

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

 здатність до подальшого навчання.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Базові поняття та історія розвитку управління проєктами. 
.        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття проєкту. Метод проєктів.  

2. Проєктування. Проєктна технологія. 

3. Ввимоги щодо використання методу 

проєктів. 

4. Типи проєктів. Методи проєктування. 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 



 КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття проєкту. Метод проєктів.  

2. Проєктування. Проєктна технологія. 

3. Ввимоги щодо використання методу 

проєктів. 

4. Типи проєктів. Методи проєктування. 

 
Рольова гра “Опитування за столом”, 

“Brainstorming” 

 

1. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

2. Крутій К. 2016. Моніторинг як засіб 

управління якістю освіти в дошкільному 

навчальному закладі.  Запоріжжя: «ЛІПС» 

ЛТД.  172 с. 

3. Купенко О.В. 2015.Педагогічні проекти. 

Суми. Сумський державний університет. 

133 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Що таке талант і як його розвивати? 

Чому наявність креативної ідеї – це 90% 

успіху в проєктній діяльності? Як створити 

креативну ідею проєкту? 

Надайте три рекомендації щоб не зупинитися 

на стадії неусвідомленої некомпетентності та 

реалізувати проєкт. 

Чому і як необхідно використовувати 

інструменти демократичного врядування в 

проєктній діяльності?  

Нова освітня парадигма та проєктна 

діяльність: труднощі та ризики. 

1. Купенко О.В. 2015.Педагогічні 

проекти. Суми. Сумський державний 

університет. 133 с. 

2. Підласий І.П. 2018. Права без обов’язків. 

Управління школою.  №7-9. С. 24-28. 

3. Приходченко К.І. 2017. Творче освітньо-

виховне середовище навчального закладу. 

Харків. Основа. 160 с. 

 

Тема № 2.  Метод проєктів як сучасна освітня технологія.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Концептуальні засади методу проєктів. 

Технологія проєктуваня. Класифікація 

проєктів.  

2. Ознаки методу проєкту. Принцип методу 

проєкту. Мета і завдання методу проєкту.  

3. Вимоги до проєктної діяльності. Логіка 

проєктної діяльності.  
 

1. Рудик О.А. 2017. Інноваційні технології в 

ДНЗ. Харків. Основа. 224 с. 

2. Скрипник В. 2018. Проектування 

готовності вчителя до інноваційної 

діяльності. Управління школою. №19-21.  С. 

65-94. 

3. Филипенко О. М. 2016. Управління  

проєктами. Харків. ХДУХТ. 161 с. 

4. Хромчихіна О.О. 2020. STEM-проекти 

для початкової школи. Харків. Вид.група 

«Основа». 95 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Концептуальні засади методу 

проєктів. Технологія проєктуваня. 

Класифікація проєктів.  

2. Ознаки методу проєкту. Принцип 

методу проєкту. Мета і завдання 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 



методу проєкту.  

3. Вимоги до проєктної діяльності. 

Логіка проєктної діяльності.  

 

Розроблення плану дій «Що? Хто? Де? Коли? 

Як ? Чому?» 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Оберіть 3 найважливіші навички для вашого 

професійного розвитку? Як Ви плануєте їх 

розвивати?  

Найдіть актуальну проєктну пропозицію, яка 

цікава для Вас? Чому Ви обрали саме цю 

пропозицію. Обгрунтуйте. 

 

1. Бедрій,  Д.  І. 2017. Особливості  

проектно-орієнтованого  управління 

науковими  проектами.  Project,  Program,  

Portfolio  Management. Матеріали Другої 

Міжнародної науково-практичної 

конференції  08-09  грудня  2017  року.  Т.  2.  

Одеса :  ОНПУ. С.  15-18.  

2. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  

в  управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  Серія:  

Стратегічне управління, управління 

портфелями,  програмами  та проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  (1277).  С.  3-9 

3. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

Тема № 3. Типологія проєктів  
  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Дослідницькі, творчі, рольові, ігрові 

проєкти.  

2. Ознайомчо-орієнтовні проєкти. 

Практико-орієнтовані проєкти. 

Монопроєкти.  

3. Міжпредметні проєкти. Проєкти з 

відкритою координацієюю. Проєкти із 

прихованою координацією.  

4. Внутрішньокласні, 

внутрішньошкільні, регіональні, 

міжрегіональні, міжнародні проєкти.  

5. Індивідуальні та групові проєкти. 

Міні-, коротко- та  довготривалі проєкти. 

1. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12. 

2. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  І.  

Б. 2018.  Концептуальна  модель 

формування  високоефективної  команди  

наукового  проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне  управління,  

управління портфелями,  програмами  та  

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  

(1277).  С.  51-56. 

3. Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. 

2019. Управлвння конфліктами наукового 

проєкту. Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». 28 Серія: Стратегічне 



управління, управління портфелями, 

програмами та проектами. № 2. С.28-35. 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Дослідницькі проєкти. Творчі проєкти. 

Рольові та ігрові проєкти.  

2. Ознайомчо-орієнтовні (інформаційні) 

проєкти. Практико-орієнтовані 

(прикладні) проєкти. Монопроєкти.  

3. Міжпредметні проєкти. Проєкти з 

відкритою, явною координацієюю 

Проєкти із прихованою, неявною 

координацією.  

4. Внутрішньокласні, внутрішньошкільні, 

регіональні, міжрегіональні, 

міжнародні проєкти.  

5. Індивідуальні та групові проєкти. Міні-

проєкти. Коротко- та  довготривалі 

проєкти. 

1. Кадыкова  И.  Н.,  Ларина  С.  А.,  

Чумаченко  И.  В. 2016.  Управление 

внутренними  стейкхолдерами  проектов  

при  реализации стратегии  программы.  

Управління  розвитком  складних  систем.  

№  28.  С.  68-74. 

2. Лукьянов Д.  В.,  Колесникова  Е.  В.  

2017. Формирование  научных школ  как  

команд  в  контексте  проектного  подхода.  

Управління розвитком  складних  систем.  

№  30.  С.  54-61 

3. Чубенко  М.  О.,  Новохацька  Д.  В. 

2017. Аналіз  теорій  та  методів розвитку  

управління  креативним  потенціалом  в  

командах  ІТ-проектів.  Управління  

розвитком  складних  систем.  №  31. С.  

75-82.  
Завдання для самостійної роботи. 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Як організувати командну роботу з 

урахуванням ефекту Рінгельмана. Напишіть 

10 рекомендацій. 

 

1. Романюк Т.В. 2015. Організація 

освітнього процесу в різновіковій групі 

дошкільного навчального закладу.  Харків. 

Ранок. 192 с. 

2. Рудик О.А. 2017. Інноваційні технології в 

ДНЗ. Харків. Основа. 224 с. 

3. Скрипник В. 2018. Проектування 

готовності вчителя до інноваційної 

діяльності. Управління школою. №19-21.  С. 

65-94. 

4. Филипенко О. М. 2016. Управління  

проєктами. Харків. ХДУХТ. 161 с. 

Тема № 4. Розроблення проєкту. 
         

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Структурні складові проєкту та їх 

основні характеристики.  

2. Тема, актуальність проєкту та 

проблемна ситуація. Типові помилки 

при виборі та визначенні проблеми 

дослідження.  

3. Визначення цілі та задачі проєкту. 

Опис проєкту.  

4. Учасники та цільова група проєкту. 

Партнери та стейкхолдери проєкту.  

5. Етапи та календарний план реалізації 

проєкту.  

1. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність у 

школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

2. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  управління 

проєктами. Планування. Київ. КНУ  

ім.Т.Шевченка. 117  с. 

3. Крутій К. 2016. Моніторинг як засіб 

управління якістю освіти в дошкільному 

навчальному закладі.  Запоріжжя: «ЛІПС» 

ЛТД.  172 с. 



6. Бюджет. Очікувані результати. Ризики 

та перспективи проєкту. 
Семінарське заняття (4 год.): 

 

1. Розроблення “SWOT”-таблиці 

Розробка термінів реалізації рішень 

(діаграма Ганта)  

2. Фомування цілі проєкту за принципом  

SMART. 

3. Побудова діаграми “причина – 

слідство” 

4. Складання дефектної відомості. 

Побудова діаграми Парето 

1. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

2. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  

сумісної  професійної  компетентності 

команди  проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

3. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12. 
Завдання для самостійної роботи.  

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Завдання 1. Подумайте, які проблемні 

ситуації склалися у вашому місті, селищі, 

селі, навчальному закладі. Яка з них є для вас 

найбільшою актуальністю? Опишіть її, 

виділіть основні протиріччя та сформулюйте 

проблему. 

Завдання 2. Використовуючи способи 

проектування подумайте про можливі 

способи вирішення виявленої завдання №1 

проблеми. Сформулюйте тему, мету та 

завдання проекту; визначте цільову групу, 

учасників, партнерів; складіть календарний 

план проекту, розрахуйте зразковий бюджет 

тощо. Постарайтеся, щоб ескіз проекту 

містив усі структурні складові. 

 

1. Бедрій,  Д.  І. 2017. Особливості  

проектно-орієнтованого  управління 

науковими  проектами.  Project,  Program,  

Portfolio  Management. Матеріали Другої 

Міжнародної науково-практичної 

конференції  08-09  грудня  2017  року.  Т.  2.  

Одеса :  ОНПУ. С.  15-18.  

2. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  

в  управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  Серія:  

Стратегічне управління, управління 

портфелями,  програмами  та проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  (1277).  С.  3-9 

 

Тема № 5. Структурні складові проєкту та їх основні характеристики  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (4 год.): 

1. Визначення  структури  проєкту  на  етапі  

планування.  

2. Управління  окремими  компонентами  

проєкту.  

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  управління 



3. Підходи  до  структуризації  проєкту. 

Завдання  структуризації  проекту. WBS і 

ОBS.  

4. Послідовність  здійснення  структуризації 

проєкту. 

проєктами. Планування. Київ. КНУ  

ім.Т.Шевченка. 117  с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. З чого має починатися розробка проєкту? 

2. Як правильно сформулювати мету 

проєкту? Назвіть типові помилки у 

формулюванні цілі? 

3. Як перевірити логічний взаємозв'язок 

основних структурних складових проєкту? 

4. Назвіть та охарактеризуйте види 

проєктної документації. 

1. Підласий І.П. 2018. Права без обов’язків. 

Управління школою.  №7-9. С. 24-28. 

2. Приходченко К.І. 2017. Творче освітньо-

виховне середовище навчального закладу. 

Харків. Основа. 160 с. 

3. Романюк Т.В. 2015. Організація 

освітнього процесу в різновіковій групі 

дошкільного навчального закладу.  Харків. 

Ранок. 192 с. 
Завдання для самостійної роботи. 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

1. Назвіть найбільші пожирачі часу. 

Як з ними боротися? 

2. Використовуючи матрицю 

Ейзенхауера, зробіть розподіл 

вашого робочого часу на тиждень.  

3. Як закон Парето може допомогти 

вам в проєктній діяльності: 

4. Назвіть стадії розвитку команди за 

Брюсом Такеманом. Як будете 

організовувати свою команду на 

кожній стадії? 

1. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  

в  управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  Серія:  

Стратегічне управління, управління 

портфелями,  програмами  та проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  (1277).  С.  3-9 

2. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

 

Тема № 6. Проєктна документація.    

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Паспорт проєкту. Проєктна папка.  

2. Аплікаційна форма. Компоненти  

текстового  оформлення  проєкту. 

3. Види  текстового  оформлення  проєкту. 

1. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  

сумісної  професійної  компетентності 

команди  проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

2. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління, управління портфелями,  

програмами та  проектами. № 2. С.8-12. 

3. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  

І.  Б. 2018.  Концептуальна  модель 

формування  високоефективної  команди  

наукового  проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  



Серія:  Стратегічне  управління,  управління 

портфелями,  програмами  та  проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  (1277).  С.  51-

56. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Завдання 1. Оформіть паспорт та візитну 

картку проекту. 

 

1. Филипенко О. М. 2016. Управління  

проєктами. Харків. ХДУХТ. 161 с. 

2. Хромчихіна О.О. 2020. STEM-проекти 

для початкової школи. Харків. Вид.група 

«Основа». 95 с. 

3. Черних О. 2016. Соціально-педагогічний 

проект: урок інтернет-безпеки. Cоціальний 

педагог. №4.– С. 24-26. 

Завдання для самостійної роботи. Дати 

письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

1. 7  START. Дайте відповідь на 7 

ключових питань: 

1. Для чого проєкт? 

2. Де ми робимо проєкт? 

3. Що саме ми робимо? 

4. Коли і як довго ми будемо робити проєкт? 

5. З ким (цільова аудиторія) і як ми їх 

відбираємо? 

6. Хто наш персонал? 

7. Як (будемо впроваджувати проєкт)? 

2. Сформулюйте цілі свого проєкту – 

принцип SMART  

3. Зробіть SWOT-аналіз свого проєкту.  

4. Назвіть внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів свого проєкту. Розробіть 

стратегію роботи зі стейкхолдерами. 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

 

 

Тема № 7. Життєвий цикл проєкту. Управління ризиками. 

 Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Життєвий цикл проєкту: концептуальна 

фаза;  фаза розробки; фаза виконання; 

фаза завершення; експлуатаційна фаза.  

2. Функціонування проєкту у визначеному 

оточенні, що включає внутрішні і 

зовнішні компоненти.  

3. Визначення та зміст  підсистем 

управління проєктами. 

 

1. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

2. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  

сумісної  професійної  компетентності 

команди  проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

3. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  



університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Життєвий цикл проєкту: концептуальна 

фаза;  фаза розробки; фаза виконання; 

фаза завершення; експлуатаційна фаза.  

2. Функціонування проєкту у визначеному 

оточенні, що включає внутрішні і зовнішні 

компоненти. Визначення та зміст  

підсистем управління проєктами.  

 

1. Бедрій,  Д.  І. 2017. Особливості  

проектно-орієнтованого  управління 

науковими  проектами.  Project,  Program,  

Portfolio  Management. Матеріали Другої 

Міжнародної науково-практичної 

конференції  08-09  грудня  2017  року.  Т.  

2.  Одеса :  ОНПУ. С.  15-18.  

2. Кадыкова  И.  Н.,  Ларина  С.  А.,  

Чумаченко  И.  В. 2016.  Управление 

внутренними  стейкхолдерами  проектов  

при  реализации стратегии  программы.  

Управління  розвитком  складних  систем.  

№  28.  С.  68-74. 

3. Лукьянов Д.  В.,  Колесникова  Е.  В.  

2017. Формирование  научных школ  как  

команд  в  контексте  проектного  подхода.  

Управління розвитком  складних  систем.  

№  30.  С.  54-61 
Завдання для самостійної роботи. 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

1. Технологія управлення проєктом. Рівні 

цілей проєкту: місія; стратегічний проект; 

тактичні проєкти; оперативні проєкти.  

2. Два типи проблем: «проблема причин» і 

«проблема мети». Визначити причини 

проблеми (діагноз).  

3. Генерація рішень і вибір ефективного з 

них. Підготовка реалізації.  

4. Реалізації. Оцінка і завершення. Комплекс 

методів і засобів управління проєктами. 

 

1. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні 

компетенції  в  управлінні  інноваційними  

проектами  та программами.  Вісник  НТУ  

«ХПІ».  Серія:  Стратегічне управління, 

управління портфелями,  програмами  та 

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  

(1277).  С.  3-9 

2. Бушуєв С. Д. 2016. Емоційний  

інтелект  керівника проекту.  Управління  

розвитком  складних  систем. № 28. С.47-

56. 

3. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  

сумісної  професійної  компетентності 

команди  проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

 

Тема № 8. Учасники проєкту. Керування персоналом проєкту.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Учасники проєкту. Комунікація – як 

форма ділового спілкування.  

2. Система керування персоналом проєкту. 

Вимоги до менеджера з персоналу.  

1. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  

І.  Б. 2018.  Концептуальна  модель 

формування  високоефективної  команди  

наукового  проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне  управління,  



3. Три стилі керівництва:  авторитарний; 

демократичний; ліберальний. 

4. Класифікація конфліктів та структура 

конфліктної ситуації. Методи подолання 

конфлікту.  

управління портфелями,  програмами  та  

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  

(1277).  С.  51-56. 

2. Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. 

Б. 2019. Управлвння конфліктами 

наукового проєкту. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». 28 Серія: 

Стратегічне управління, управління 

портфелями, програмами та проектами. № 

2. С.28-35. 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Які функції сприйняття в процесі 
спілкування? 

2. Охарактеризуйте невербальні засоби 
спілкування. 

3. У чому сутність трансакційного аналізу 
процесу взаємодії по Е. Берну? 

4. Назвіть основні проблеми керування 
людськими ресурсами проекту. 

 

1. Підласий І.П. 2018. Права без обов’язків. 

Управління школою.  №7-9. С. 24-28. 

2. Приходченко К.І. 2017. Творче освітньо-

виховне середовище навчального закладу. 

Харків. Основа. 160 с. 

3. Романюк Т.В. 2015. Організація 

освітнього процесу в різновіковій групі 

дошкільного навчального закладу.  Харків. 

Ранок. 192 с. 

4. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні 

компетенції  в  управлінні  інноваційними  

проектами  та программами.  Вісник  НТУ  

«ХПІ».  Серія:  Стратегічне управління, 

управління портфелями,  програмами  та 

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  

(1277).  С.  3-9 
Завдання для самостійної роботи.  

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 
1. Назвіть основні проблеми керування 

вашою командою. 
2. Назвіть і опишіть основні фактори 

формування вашої команди. 
3. Перелічить етапи формування вашої  

команди. 
4. Перелічить стадії розвитку команди. 
5. Які типи конфліктів ви знаєте? 
6. Перелічить методи керування 

конфліктною ситуацією в вашій команді. 

 

1. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12. 

2. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  

І.  Б. 2018.  Концептуальна  модель 

формування  високоефективної  команди  

наукового  проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне  управління,  

управління портфелями,  програмами  та  

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  

(1277).  С.  51-56. 

 

Тема № 9.  Презентація та захист проєкту.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Підготовка мультимедійної презентації. 

Робота над текстом виступу.  

2. Схема промови на презентації або захист 

проєкту.  

3. Процедура презентації та захисту 

проєкту. Оцінка проєкту. 

 

1. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

2. Крутій К. 2016. Моніторинг як засіб 

управління якістю освіти в дошкільному 

навчальному закладі.  Запоріжжя: «ЛІПС» 

ЛТД.  172 с. 

3. Купенко О.В. 2015.Педагогічні проекти. 

Суми. Сумський державний університет. 

133 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 

Презентація і захист власного або 

командного проєкту 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Чубенко  М.  О.,  Новохацька  Д.  В. 

2017. Аналіз  теорій  та  методів розвитку  

управління  креативним  потенціалом  в  

командах  ІТ-проектів.  Управління  

розвитком  складних  систем.  №  31. С.  75  

–  82.  

Завдання для самостійної роботи: 

Пройти тестування (див. п.7) 

1. Хромчихіна О.О. 2020. STEM-проекти 

для початкової школи. Харків. Вид.група 

«Основа». 95 с. 

2. Черних О. 2016. Соціально-педагогічний 

проект: урок інтернет-безпеки. Cоціальний 

педагог. №4.– С. 24-26. 

3. Юдіна Є.Г. 2016. Педагогічна 

діагностика. Київ. Освіта. 2016.  144 с. 

 

Заочна форма навчання 

Тема № 1. Базові поняття та історія розвитку управління проєктами. 
.        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття проєкту. Метод проєктів.  

2. Проєктування. Проєктна технологія. 

3. Ввимоги щодо використання методу 

проєктів. 

4. Типи проєктів. Методи проєктування. 

 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття проєкту. Метод проєктів.  

2. Проєктування. Проєктна технологія. 

3. Ввимоги щодо використання методу 

проєктів. 

1. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

2. Крутій К. 2016. Моніторинг як засіб 

управління якістю освіти в дошкільному 



4. Типи проєктів. Методи проєктування. 

 
Рольова гра “Опитування за столом”, 

“Brainstorming” 

 

навчальному закладі.  Запоріжжя: «ЛІПС» 

ЛТД.  172 с. 

3. Купенко О.В. 2015.Педагогічні 

проекти. Суми. Сумський державний 

університет. 133 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Що таке талант і як його розвивати? 

Чому наявність креативної ідеї – це 90% 

успіху в проєктній діяльності? Як створити 

креативну ідею проєкту? 

Надайте три рекомендації щоб не зупинитися 

на стадії неусвідомленої некомпетентності та 

реалізувати проєкт. 

Чому і як необхідно використовувати 

інструменти демократичного врядування в 

проєктній діяльності?  

Нова освітня парадигма та проєктна 

діяльність: труднощі та ризики. 

1. Купенко О.В. 2015.Педагогічні проекти. 

Суми. Сумський державний університет. 

133 с. 

2. Підласий І.П. 2018. Права без обов’язків. 

Управління школою.  №7-9. С. 24-28. 

3. Приходченко К.І. 2017. Творче освітньо-

виховне середовище навчального закладу. 

Харків. Основа. 160 с. 

 

Тема № 2.  Метод проєктів як сучасна освітня технологія.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 
 

1. Рудик О.А. 2017. Інноваційні технології в 

ДНЗ. Харків. Основа. 224 с. 

2. Скрипник В. 2018. Проектування 

готовності вчителя до інноваційної 

діяльності. Управління школою. №19-21.  

С. 65-94. 

3. Филипенко О. М. 2016. Управління  

проєктами. Харків. ХДУХТ. 161 с. 

4. Хромчихіна О.О. 2020. STEM-проекти для 

початкової школи. Харків. Вид.група 

«Основа». 95 с. 

Семінарське заняття (0 год.) 

 Не передбачено індивідуальним планом. 
 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 

с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність у 

школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  управління 

проєктами. Планування. Київ. КНУ  

ім.Т.Шевченка. 117  с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Оберіть 3 найважливіші навички для вашого 

1. Бедрій,  Д.  І. 2017. Особливості  

проектно-орієнтованого  управління 

науковими  проектами.  Project,  Program,  

Portfolio  Management. Матеріали Другої 



професійного розвитку? Як Ви плануєте їх 

розвивати?  

Найдіть актуальну проєктну пропозицію, яка 

цікава для Вас? Чому Ви обрали саме цю 

пропозицію. Обгрунтуйте. 

 

Міжнародної науково-практичної 

конференції  08-09  грудня  2017  року.  Т.  

2.  Одеса :  ОНПУ. С.  15-18.  

2. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  Ярошенко  

Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  в  

управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне управління, 

управління портфелями,  програмами  та 

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  

(1277).  С.  3-9 

3. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

Тема № 3. Типологія проєктів  
  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12. 

2. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  І.  

Б. 2018.  Концептуальна  модель формування  

високоефективної  команди  наукового  

проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  Серія:  

Стратегічне  управління,  управління 

портфелями,  програмами  та  проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  (1277).  С.  51-

56. 

3. Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. 

2019. Управлвння конфліктами наукового 

проєкту. Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». 28 Серія: Стратегічне 

управління, управління портфелями, 

програмами та проектами. № 2. С.28-35. 
Семінарське заняття (0 год.). 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Кадыкова  И.  Н.,  Ларина  С.  А.,  

Чумаченко  И.  В. 2016.  Управление 

внутренними  стейкхолдерами  проектов  

при  реализации стратегии  программы.  

Управління  розвитком  складних  систем.  

№  28.  С.  68-74. 

2. Лукьянов Д.  В.,  Колесникова  Е.  В.  



2017. Формирование  научных школ  как  

команд  в  контексте  проектного  подхода.  

Управління розвитком  складних  систем.  №  

30.  С.  54-61 

3. Чубенко  М.  О.,  Новохацька  Д.  В. 

2017. Аналіз  теорій  та  методів розвитку  

управління  креативним  потенціалом  в  

командах  ІТ-проектів.  Управління  

розвитком  складних  систем.  №  31. С.  75-

82.  
Завдання для самостійної роботи. 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Як організувати командну роботу з 

урахуванням ефекту Рінгельмана. Напишіть 

10 рекомендацій. 

 

1. Романюк Т.В. 2015. Організація освітнього 

процесу в різновіковій групі дошкільного 

навчального закладу.  Харків. Ранок. 192 с. 

2. Рудик О.А. 2017. Інноваційні технології в 

ДНЗ. Харків. Основа. 224 с. 

3. Скрипник В. 2018. Проектування 

готовності вчителя до інноваційної 

діяльності. Управління школою. №19-21.  С. 

65-94. 

4. Филипенко О. М. 2016. Управління  

проєктами. Харків. ХДУХТ. 161 с. 

Тема № 4. Розроблення проєкту. 
         

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність у 

школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

2. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  управління 

проєктами. Планування. Київ. КНУ  

ім.Т.Шевченка. 117  с. 

3. Крутій К. 2016. Моніторинг як засіб 

управління якістю освіти в дошкільному 

навчальному закладі.  Запоріжжя: «ЛІПС» 

ЛТД.  172 с. 
Семінарське заняття (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

2. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  

сумісної  професійної  компетентності 

команди  проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

3. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  



програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12. 
Завдання для самостійної роботи.  

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

Завдання 1. Подумайте, які проблемні 

ситуації склалися у вашому місті, селищі, 

селі, навчальному закладі. Яка з них є для вас 

найбільшою актуальністю? Опишіть її, 

виділіть основні протиріччя та сформулюйте 

проблему. 

Завдання 2. Використовуючи способи 

проектування подумайте про можливі 

способи вирішення виявленої завдання №1 

проблеми. Сформулюйте тему, мету та 

завдання проекту; визначте цільову групу, 

учасників, партнерів; складіть календарний 

план проекту, розрахуйте зразковий бюджет 

тощо. Постарайтеся, щоб ескіз проекту 

містив усі структурні складові. 

 

1. Бедрій,  Д.  І. 2017. Особливості  

проектно-орієнтованого  управління 

науковими  проектами.  Project,  Program,  

Portfolio  Management. Матеріали Другої 

Міжнародної науково-практичної 

конференції  08-09  грудня  2017  року.  Т.  2.  

Одеса :  ОНПУ. С.  15-18.  

2. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  

в  управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  Серія:  

Стратегічне управління, управління 

портфелями,  програмами  та проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  (1277).  С.  3-9 

 

Тема № 5. Структурні складові проєкту та їх основні характеристики  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (2 год.): 

5. Визначення  структури  проєкту  на  етапі  

планування.  

6. Управління  окремими  компонентами  

проєкту.  

7. Підходи  до  структуризації  проєкту. 

Завдання  структуризації  проекту. WBS і 

ОBS.  

8. Послідовність  здійснення  структуризації 

проєкту. 

 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 

с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність у 

школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  управління 

проєктами. Планування. Київ. КНУ  

ім.Т.Шевченка. 117  с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. З чого має починатися розробка проєкту? 

2. Як правильно сформулювати мету 

проєкту? Назвіть типові помилки у 

формулюванні цілі? 

3. Як перевірити логічний взаємозв'язок 

основних структурних складових проєкту? 

4. Назвіть та охарактеризуйте види 

проєктної документації. 

 

 

1. Підласий І.П. 2018. Права без обов’язків. 

Управління школою.  №7-9. С. 24-28. 

2. Приходченко К.І. 2017. Творче освітньо-

виховне середовище навчального закладу. 

Харків. Основа. 160 с. 

3. Романюк Т.В. 2015. Організація 

освітнього процесу в різновіковій групі 

дошкільного навчального закладу.  Харків. 

Ранок. 192 с. 



Завдання для самостійної роботи. 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

5. Назвіть найбільші пожирачі часу. 

Як з ними боротися? 

6. Використовуючи матрицю 

Ейзенхауера, зробіть розподіл 

вашого робочого часу на тиждень.  

7. Як закон Парето може допомогти 

вам в проєктній діяльності: 

8. Назвіть стадії розвитку команди за 

Брюсом Такеманом. Як будете 

організовувати свою команду на 

кожній стадії? 

1. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  Ярошенко  

Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  в  

управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне управління, 

управління портфелями,  програмами  та 

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  

(1277).  С.  3-9 

2. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

Тема № 6. Проєктна документація.    

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  сумісної  

професійної  компетентності команди  

проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

2. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх 

проектів. Вісник Національного 

технічного  університету  «ХПІ».  Серія  : 

Стратегічне  управління, управління 

портфелями,  програмами та  проектами. 

№ 2. С.8-12. 

3. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  І.  

Б. 2018.  Концептуальна  модель 

формування  високоефективної  команди  

наукового  проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне  управління,  

управління портфелями,  програмами  та  

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  

(1277).  С.  51-56. 

Семінарське заняття (0 год.). 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Филипенко О. М. 2016. Управління  

проєктами. Харків. ХДУХТ. 161 с. 

2. Хромчихіна О.О. 2020. STEM-проекти для 

початкової школи. Харків. Вид.група 

«Основа». 95 с. 

3. Черних О. 2016. Соціально-педагогічний 

проект: урок інтернет-безпеки. 

Cоціальний педагог. №4.– С. 24-26. 



Завдання для самостійної роботи. Дати 

письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

5. 7  START. Дайте відповідь на 7 

ключових питань: 

8. Для чого проєкт? 

9. Де ми робимо проєкт? 

10. Що саме ми робимо? 

11. Коли і як довго ми будемо робити 

проєкт? 

12. З ким (цільова аудиторія) і як ми їх 

відбираємо? 

13. Хто наш персонал? 

14. Як (будемо впроваджувати проєкт)? 

6. Сформулюйте цілі свого проєкту – 

принцип SMART  

7. Зробіть SWOT-аналіз свого проєкту.  

8. Назвіть внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів свого проєкту. Розробіть 

стратегію роботи зі стейкхолдерами. 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 

с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. 

Київ. КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

 

 

Тема № 7. Життєвий цикл проєкту. Управління ризиками. 

 Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Бушуєв С.  Д.,  Русан  Н.  І. 2016. 

Емоційний  інтелект  керівника проекту.  

Управління  розвитком  складних  систем.   

№  28. С.  47  –  56. 

2. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  сумісної  

професійної  компетентності команди  

проекту.  Управління  розвитком  складних  

систем. №  28.  С.  57-62.  

3. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12 
Семінарське заняття (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Бедрій,  Д.  І. 2017. Особливості  

проектно-орієнтованого  управління 

науковими  проектами.  Project,  Program,  

Portfolio  Management. Матеріали Другої 

Міжнародної науково-практичної 

конференції  08-09  грудня  2017  року.  Т.  

2.  Одеса :  ОНПУ. С.  15-18.  



2. Кадыкова  И.  Н.,  Ларина  С.  А.,  

Чумаченко  И.  В. 2016.  Управление 

внутренними  стейкхолдерами  проектов  

при  реализации стратегии  программы.  

Управління  розвитком  складних  систем.  

№  28.  С.  68-74. 

3. Лукьянов Д.  В.,  Колесникова  Е.  В.  

2017. Формирование  научных школ  как  

команд  в  контексте  проектного  

подхода.  Управління розвитком  складних  

систем.  №  30.  С.  54-61 
Завдання для самостійної роботи. 

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 

5. Технологія управлення проєктом. Рівні 

цілей проєкту: місія; стратегічний проект; 

тактичні проєкти; оперативні проєкти.  

6. Два типи проблем: «проблема причин» і 

«проблема мети». Визначити причини 

проблеми (діагноз).  

7. Генерація рішень і вибір ефективного з 

них. Підготовка реалізації.  

8. Реалізації. Оцінка і завершення. Комплекс 

методів і засобів управління проєктами. 

 

1. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  Ярошенко  

Р.  Ф. 2018. Проривні компетенції  в  

управлінні  інноваційними  проектами  та 

программами.  Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне управління, 

управління портфелями,  програмами  та 

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  

(1277).  С.  3-9 

2. Бушуєв С. Д. 2016. Емоційний  інтелект  

керівника проекту.  Управління  

розвитком  складних  систем. № 28. С.47-

56. 

3. Водолазкіна К.О. 2016. Аналіз  сумісної  

професійної  компетентності команди  

проекту.  Управління  розвитком  

складних  систем. №  28.  С.  57-62.  

Тема № 8. Учасники проєкту. Керування персоналом проєкту.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом.  

1. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  І.  Б. 

2018.  Концептуальна  модель формування  

високоефективної  команди  наукового  

проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  Серія:  

Стратегічне  управління,  управління 

портфелями,  програмами  та  проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  (1277).  С.  51-

56. 

2. Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. 

2019. Управлвння конфліктами наукового 

проєкту. Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». 28 Серія: Стратегічне 

управління, управління портфелями, 

програмами та проектами. № 2. С.28-35. 



Семінарське заняття (0 год.) 

Не передбачено індивідуальним планом. 

1. Підласий І.П. 2018. Права без 

обов’язків. Управління школою.  №7-9. С. 

24-28. 

2. Приходченко К.І. 2017. Творче 

освітньо-виховне середовище навчального 

закладу. Харків. Основа. 160 с. 

3. Романюк Т.В. 2015. Організація 

освітнього процесу в різновіковій групі 

дошкільного навчального закладу.  Харків. 

Ранок. 192 с. 

4. Бушуєв  С.  Д.,  Бушуєв  Д.  А.,  

Ярошенко  Р.  Ф. 2018. Проривні 

компетенції  в  управлінні  інноваційними  

проектами  та программами.  Вісник  НТУ  

«ХПІ».  Серія:  Стратегічне управління, 

управління портфелями,  програмами  та 

проектами.  Харків.  НТУ  «ХПІ». №  1  

(1277).  С.  3-9 
Завдання для самостійної роботи.  

Дати письмову відповідь на пункти і 

представити на семінарському занятті. 
7. Назвіть основні проблеми керування 

вашою командою. 
8. Назвіть і опишіть основні фактори 

формування вашої команди. 
9. Перелічить етапи формування вашої  

команди. 
10. Перелічить стадії розвитку команди. 
11. Які типи конфліктів ви знаєте? 
12. Перелічить методи керування 

конфліктною ситуацією в вашій команді. 

 

1. Гусєва Ю.  Ю.,  Сидоренко  М.  В.,  

Чумаченко  І.  В.  2016. Управління 

зацікавленими сторонами освітніх проектів. 

Вісник Національного  технічного  

університету  «ХПІ».  Серія  : Стратегічне  

управління,  управління  портфелями,  

програмами та  проектами.  №  2  (1174).  С.  

8-12. 

2. Данченко О.  Б.,  Бедрій  Д.  І.,  Семко  

І.  Б. 2018.  Концептуальна  модель 

формування  високоефективної  команди  

наукового  проекту. Вісник  НТУ  «ХПІ».  

Серія:  Стратегічне  управління,  управління 

портфелями,  програмами  та  проектами.  

Харків.  НТУ  «ХПІ».  №  1  (1277).  С.  51-

56. 

Тема № 9.  Презентація та захист проєкту.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

4. Підготовка мультимедійної презентації. 

Робота над текстом виступу.  

5. Схема промови на презентації або захист 

проєкту.  

6. Процедура презентації та захисту 

проєкту. Оцінка проєкту. 

 

1. Єгорченков О.В. 2017. Азбука  

управління проєктами. Планування. Київ. 

КНУ  ім.Т.Шевченка. 117  с. 

2. Крутій К. 2016. Моніторинг як засіб 

управління якістю освіти в дошкільному 

навчальному закладі.  Запоріжжя: «ЛІПС» 

ЛТД.  172 с. 

3. Купенко О.В. 2015.Педагогічні проекти. 

Суми. Сумський державний університет. 

133 с. 



Семінарське заняття (2 год.): 

Презентація і захист власного або 

командного проєкту 

1. Біла О.О. 2019. Соціально-педагогічне 

проєктування. Одеса. «Астропринт». 177 с. 

2. Голубенко М. 2017. Проектна діяльність 

у школі. Київ. Шкільний світ. 128 с. 

3. Чубенко  М.  О.,  Новохацька  Д.  В. 

2017. Аналіз  теорій  та  методів розвитку  

управління  креативним  потенціалом  в  

командах  ІТ-проектів.  Управління  

розвитком  складних  систем.  №  31. С.  75  

–  82.  

Завдання для самостійної роботи: 

Пройти тестування (див. п.7) 

1. Хромчихіна О.О. 2020. STEM-проекти для 

початкової школи. Харків. Вид.група 

«Основа». 95 с. 

2. Черних О. 2016. Соціально-педагогічний 

проект: урок інтернет-безпеки. Cоціальний 

педагог. №4.– С. 24-26. 

3. Юдіна Є.Г. 2016. Педагогічна діагностика. 

Київ. Освіта. 2016.  144 с. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути 

присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, 

підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, 

має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін 

або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення 

заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в 

повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є 

обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з 

поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 

відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність 

академічного плагіату в студентських доповідях   є підставою для виставлення 

негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

 



7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна  контрольної роботи – тести 

Зразок 
1.  Що не є інструментарієм проєктного менеджменту?  

GANT    SWOT     KFS     SMART 

2. Фронезис - це пошук ресурсів для реалізації проєктів 

Так      Ні 

3. Вивчення англійської мови за рік. Це ціль по принципу SMART? 

Так      Ні 

4. Розставте цілі SMART 

Time-Bound, Specific, Measurable, Relevant, Achievable 

Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound, Specific 

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound 

Relevant, Specific, Achievable, Time-Bound, Measurable 

 

Форма підсумкового контролю залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати 

поточного та проміжного контролю).  

 

Перелік питань для  самоконтролю: 

1. Поняття проєкту; метод проєктів; проєктування; проєктна технологія;  

2. Вимоги щодо використання методу проєктів; типи проєктів; методи 

проєктування. 

3. Концептуальні засади методу проєктів.  

4. Технологія проєктуваня.  

5. Класифікація проєктів.  

6. Ознаки методу проєкту.  

7. Принцип методу проєкту.  

8. Мета і завдання методу проєкту.  

9. Вимоги до проєктної діяльності.  

10. Логіка проєктної діяльності.  

11. Дослідницькі проєкти. 

12. Творчі проєкти. Рольові та ігрові проєкти. Ознайомчо-орієнтовні 

(інформаційні) проєкти.  

13. Практико-орієнтовані (прикладні) проєкти.  

14. Монопроєкти.  

15. Міжпредметні проєкти.  

16. Проєкти з відкритою, явною координацієюю  

17. Проєкти із прихованою, неявною координацією.  

18. Внутрішньокласні, внутрішньошкільні, регіональні, міжрегіональні, 

міжнародні проєкти.  



19. Індивідуальні та групові проєкти.  

20. Міні-проєкти.  

21. Коротко- та  довготривалі проєкти.  

22. Структурні складові проєкту та їх основні характеристики.  

23. Тема, актуальність проєкту та проблемна ситуація.  

24. Типові помилки при виборі та визначенні проблеми дослідження.  

25. Визначення цілі та задачі проєкту.  

26. Опис проєкту.  

27. Учасники та цільова група проєкту.  

28. Партнери та стейкхолдери проєкту.  

29. Етапи та календарний план реалізації проєкту.  

30. Бюджет проєкту.  

31. Очікувані результати. Ризики та перспективи проєкту.  

32. Визначення  структури  проекту  на  етапі  планування.  

33. Управління  окремими  компонентами  проекту.  

34. Підходи  до  структуризації  проекту.  

35. Завдання  структуризації  проекту. WBS і ОBS. Послідовність  здійснення  

структуризації. 

36. Паспорт проєкту.  

37. Проєктна папка.  

38. Аплікаційна форма. 

39. Компоненти  текстового  оформлення  проєкту. 

40. Види  текстового  оформлення  проєкту. 

41. Життєвий цикл проекту.  

42. Функціонування проекту у визначеному оточенні, що включає внутрішні і 

зовнішні компоненти. 

43. Визначення та зміст  підсистем управління проектами. 

44. Учасники проекту.  

45. Комунікація - як форма ділового спілкування. 

46. Система керування персоналом проекту.  

47. Вимоги до менеджера з персоналу.  

48. Особливості поводження персоналу.  

49. Стратегії формування команди проекту та кадрове планування.  

50. Стилі керівництва. 

51. Система керування та мотивація. 

52. Класифікація конфліктів та структура конфліктної ситуації.  

53. Методи подолання конфлікту. 

54. Схеми управлення и оргструктури проектів.  

55. Загальні принципи побудови організаційної структури  управління 

проектами. 

  

 



8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою. 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час  поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати  самостійної роботи. Нарахування балів за 

поточний контроль відбувається відповідно до   «Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-

ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 
 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст 

теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів 

індивідуальних завдань складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями 

оцінювання роботи з усними джерелами є здатність студента збирати джерельну 

інформацію та критично її опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  Критеріями 

розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, вміння 

нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає 

написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач 



освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної 

оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано 

прослуховування курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на 

платформах ЕdEra,  Prometheus. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» 

– для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та 

множиться на коефіцієнт 0,3. 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
Тестові завдання (1-16 питання) – І рівень 1 бал за вірну відповідь = 16 балів 
Тестові завдання (17-18 питання) – ІІ рівень 1 бал за вірне зіставлення = 8 балів 
Тестові завдання (19-20 питання) – ІІІ рівень 3 бали за вірну відповідь = 6 бали 

Усього 30 балів 

 

Викладач                   Рубан А.К.  
                 (підпис)                       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи протокол № 7                                                             

від « 11» січня 2023 р. 

Завідувач кафедри         Метіль А.С.  
                            (підпис)     (ПІБ)

 


